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Frivillig Gruppförsäkring Företag – FGF 

Euro Accident Livförsäkring AB 

Euro Accident startade 1996 och är idag en av Sveriges ledande aktörer inom personförsäkring. 

Bolaget har 210 anställda på fem kontor i Sverige och en premievolym på 1,3 miljarder kronor. 

Euro Accident är även utsedda till bolaget med bäst erbjudande inom gruppförsäkring och 

sjukvårdsförsäkring enligt undersökningen CMA/Origo de senaste tre åren. 

 

Frivillig Gruppförsäkring Företag är en skräddarsydd lösning för små och medelstora företag som 

vill erbjuda sina anställda gruppförsäkring som förmån genom löneavdrag. 

Fördelar med FGF 

+ Noga utvalda produkter  

+ Prisvärda försäkringar 

+ Generösa villkor med färre undantag 

+ Gratis förskydd för alla nyanställda i tre månader 

+ Tecknas med fullt arbetsför eller förenklad hälsodeklaration 

+ Anställd kan medförsäkra make/maka/sambo/partner och barn 

Produkter som ingår i FGF 

+ Livförsäkring  

+ Fristående Förtidskapital  

+ Olycksfall 

+ Sjuk- och Olycksfall  

+ Barn- och Ungdom 

+ Sjukförsäkring (lång, utbetalning till 67 år)  

+ Privat Access Silver med självrisk 500 kr 

Förskydd för nyanställda 

Gratis förskydd för nyanställda: 

Livförsäkring 6 prisbasbelopp  

Olycksfall 20 prisbasbelopp  

Sjukförsäkring 1000 kr/månad  

Övrig information 

Euro Accident administrerar avtalet och huvudförfallodag är 1 april årligen, s.k. hårt brytdatum. 

Månadsfaktura skickas till företaget som i sin tur gör löneavdrag för de anställda. 

 

För mer detaljerad information se följande: 

Villkor, Premieblad, Ansökan för individ. 
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Livförsäkring  - Trygghet för din familj om något händer dig 

En livförsäkring tecknar du inte för din egen skull utan för att ge dina nära ekonomisk trygghet 

när du avlider. Ett ekonomiskt tillskott som kanske betyder att dina nära inte behöver flytta eller 

ta stora beslut i en svår situation. Ett skattefritt engångsbelopp utbetalas till den som du valt som 

förmånstagare. Om försäkrads barn avlider före 18 års ålder utbetalas 1 pbb. 

Fristående förtidskapital -Trygghet för både dig och din familj 

Förtidskapital som ger dig ett extra tillskott när du inte längre kan arbeta och din inkomst 

minskar. Förtidskapitalet betalas ut om du blir arbetsoförmögen till minst 50 % under 30 av de 

senaste 36 månaderna före fyllda 60 år eller 25 % av beloppet efter 18 månader. 

Olycksfall – Försäkrad med tur i oturen 

En olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation i fall 

att du drabbas av en skada till följd av en olycka. Försäkringen ersätter bl.a. kostnader för 

läkarbesök, resor, hjälpmedel och ger ersättning vid ärr/kosmetisk defekt samt ekonomisk eller 

medicinsk invaliditet. Euro Accidents omtänksamma Olycksfallsförsäkring kan även ersätta 

knävridning, hälseneruptur, plötslig dövhet, näthinneavlossning, stroke och hjärtinfarkt. Dessa 

skador ingår normalt inte i en olycksfallsförsäkring. 

Sjuk- & Olycksfall – Helförsäkring för vuxna 

En olycksfallsförsäkring plus ekonomisk kompensation om du får bestående men orsakat av en 

sjukdom som påverkar din kroppsfunktion. Vid sjukdom ersätts kosmetisk defekt och medicinsk 

invaliditet. Cancer, diabetes, hjärt/kärlsjukdomar, diskbråck/ischias, Parkinsson, MS, förlamning, 

nedsatt funktion på axlar/armar är några exempel på sjukdomar som kan lämna ersättning. 

Sjukförsäkring – ekonomiskt stöd om du blir långtidssjuk 

En sjukförsäkring minskar inkomstbortfallet och säkerställer att du får ett ekonomiskt tillskott 

under tiden du är sjuk. Sjukförsäkringen ger ersättning om din arbetsoförmåga är nedsatt med 

25 procent eller mer på grund av sjukdom. Ersättning kan betalas ut till 67 år. 

Barn- & Ungdomsförsäkring – Helförsäkring för de unga 

En skada/sjukdom kan få stora konsekvenser och förändra vardagen för hela familjen. 

Försäkringen ger ett bra skydd och ett ekonomiskt tillskott som kan göra skillnad om oturen 

skulle vara framme. Försäkringen ersätter bl.a. kostnader för läkarbesök, resor, hjälpmedel och 

ger ersättning vid olycksfall. Vid olycksfall eller sjukdom finns kostnadsbidrag och dödsfallskapital 

och även ärr/kosmetisk defekt samt ekonomisk eller medicinsk invaliditet ersätts. Försäkringen 

gäller dygnet runt, både i skolan och på fritid. Alla barn borde ha en barnförsäkring. 

PrivatAccess Silver – Snabb tillgång till privat specialistvård 

Att ha besvär och ont av en sjukdom/skada är aldrig positivt och det blir inte bättre vid de 

tillfällen sjukskrivning blir nödvändigt eftersom både hälsan och inkomsten påverkats negativt. 

PrivatAccess sjukvårdsförsäkring garanterar att du får träffa en specialist inom 7 arbetsdagar och 

operation inom 14 dagar. Vid skada kontaktar du vårt Medicinska Kund Center och en 

sjuksköterska ger sjukvårdsrådgivning och vid behov bokas ett besök hos specialist. Euro 

Accident har ett vårdgivarnätverk över hela Sverige. E-vård ingår (läkarvård på webben). 


